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ฉบับ
นี้มาดูรายละเอียดของ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับระบบการ

จดัการความปลอดภัยและอาชวีอนามัย มอก.18001: 

2554 ที่ระบุไว้ในข้อ 4 มีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ข้อก�าหนดทัว่ไป ในข้อนีใ้ห้สถานประกอบการทีจ่ะจดัท�า

ระบบ มอก.18001:2554 จะต้อง จัดท�าระบบโดยแสดงในรปูแบบของ

เอกสารที่ชัดเจน ก�าหนดขอบข่ายการจัดท�าระบบและน�าไปปฏิบัติ 

ตลอดจนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องจัดท�าคือ เขียนคู่มือการ

จัดท�าระบบนั่นเอง Occupational Health & Safety Manual (OH&S 

Manual)

4.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในข้อนี้ 

ผู้บริหารสูงสุดต้องก�าหนดนโยบายโดยเนื้อหาต้องอยู่ในกรอบที่ข้อ

ก�าหนดก�าหนดไว้ หรือมากกว่าได้และต้องสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ

จดุมุง่หมายของนโยบายให้ทัว่ถงึและผลกัดันให้ไปสูก่ารปฏบิตั ิรวมทัง้ 

ทบทวนเป็นระยะๆ ให้ทันสมัย

4.3 การวางแผน มีข้อย่อย 3 หัวข้อด้วยกัน

4.3.1 การชีบ่้งอนัตรายและการประเมนิความเสีย่ง หวัข้อนี้

ให้เขียนระเบียบปฏิบัติโดยมีรายละเอียดที่ต้องด�าเนินการหลักๆ คือ 

การชี้บ่งอันตรายโดยต้องครบตามเงื่อนไขทุกข้อที่เกี่ยวข้องตามที ่

ข้อก�าหนดระบ ุโดยมาตรฐานฉบบันีก้�าหนดรายละเอียดในขัน้ตอนการ

ชีบ่้งไว้ค่อนข้างละเอยีด ซึง่มาตรฐานมเีป้าหมายให้สถานประกอบการ

ฉบับใหม่ล่าสุดประกาศใช้แล้ว ตอนที่ 2

ข้อก�าหนด

มอก.18001:2554
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ปฏบิตัติามกฎหมายไปยงัหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องให้ทราบ

อย่างทั่วถึง การด�าเนินการทั้งหมดจะต้องจัดเก็บเป็นบันทึกไว้ให ้

ทันสมัย

4.3.3 วัตถุประสงค์และแผน ในหัวข้อนี้สถานประกอบการ

จะต้องก�าหนดวัตถุประสงค์ที่จะปฏิบัติ โดยยึดกรอบของนโยบาย 

ความเสี่ยงและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจ ความพร้อมทางการ

เงิน ชุมชน เทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ต้องวัดผลได้ ชัดเจน ตรง

ประเดน็ ปฏบิตัไิด้ โดยจะต้องครอบคลมุทกุระดบัทีเ่หมาะสมในสถาน

ประกอบการและต้องก�าหนดผู้รับผิดชอบและแผนงาน ช่วงเวลาให้

ชัดเจน

4.4 การน�าไปใช้และการปฏิบติั มีข้อก�าหนดย่อย 7 ข้อดงันี้

4.4.1 ทรพัยากร บทบาทอ�านาจหน้าท่ีและภาระรบัผดิชอบ 

ในข้อนี้ผู้บริหารจะต้องก�าหนดทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดท�า

ระบบ ก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ หน้าที่ความรับผิดชอบให้

กับบุคลากรทุกระดับและต้องก�าหนดให้มีผู้แทนฝ่ายบริหารท�า

หน้าที่วางระบบและบริหารจัดการระบบรวมทั้งรายงานความ

คืบหน้าต่อผูบ้รหิาร โดยในหวัข้อนีจ้ะต้องจัดท�าเป็นเอกสาร 

เช่นอาจจะเขยีน หรอืก�าหนดไว้ในคูม่อืการบรหิารจดัการ 

หรือจัดท�าเป็นเอกสารสนับสนุนก็ได้

4.4.2 ความสามารถ การฝึกอบรม การสร้าง

จิตส�านึก ในหัวข้อนี้สถานประกอบการจะต้องก�าหนด

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ระดับการศึกษา ที่สถาน-

ประกอบการต้องการที่จะรับบุคคลากรเข้ามารับผิดชอบงาน

ในสถานประกอบการทีเ่หมาะสมโดยค�านงึถงึความพร้อมต่อการ

ตอบสนองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและต้องจัดท�า

ระเบียบปฏิบัติในการฝึกอบรมและการสร้างจิตส�านึกด้านอาชีว-

อนามัยและความปลอดภัย ในกรณีที่บุคคลากรมีความจ�าเป็นต้อง 

ฝึกอบรมจะได้มรีายละเอยีดในการปฏิบติัได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ

จะต้องค้นหาแหล่งอันตรายให้ครบถ้วนนั่นเองและต้องมีการก�าหนด

เกณฑ์การประเมินหาค่าความเสี่ยงและสุดท้าย คือ ต้องก�าหนด

แนวทางการบริหารจัดการ หรือการควบคุมความเสี่ยงนั่นเอง โดยมี

การก�าหนดกรอบการบรหิารจดัการความเสีย่งไว้ค่อนข้างชดัเจน โดย

ท้ังสามขัน้ตอนจะต้องจดัท�าเป็นบนัทกึและทบทวนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ

4.3.2 กฎหมายและข้อก�าหนดอืน่ๆ หวัข้อนีใ้ห้เขยีนระเบยีบ

ปฏิบัติ โดยครอบคลุมกิจกรรมหลักๆ คือ การชี้บ่งกฎหมายเพื่อแสดง

ให้ทราบว่าสถานประกอบการต้องปฏิบตัติามกฎหมายฉบบัใด เร่ืองใด 

มาตราใด หัวข้อใดและต้องเชื่อมโยงกับแหล่งอันตรายตามงานตาม

พื้นที่ หรือตามกิจกรรมให้ชัดเจน หลังจากน้ันจะต้องจัดท�าแผนการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยสถานประกอบการจะต้องสือ่สารสิง่ทีจ่ะต้อง
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ในหวัข้อการอบรมการสร้างจติส�านกึนัน้จะต้องพดูถงึ นโยบายอาชีว-

อนามยัและความปลอดภัย ความเส่ียง กฎหมาย การควบคมุป้องกนั 

การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น โดยหลัก

ฐานการอบรมต่างๆ จะต้องจัดท�าเป็นบันทึกให้ครบถ้วน

4.4.3 การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการปรึกษา ในหัวข้อนี้

สถานประกอบการจะต้องจดัท�าระเบยีบปฏิบตัเิร่ืองการสือ่สารภายใน

และภายนอกรวมทัง้ขัน้ตอนการรับการแสดงความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสีย รวมทัง้จะต้องก�าหนดขัน้ตอนการเข้ามามส่ีวนร่วมและการ

ให้ค�าปรึกษาของพนักงานต่างๆ เช่น การชี้บ่งอันตราย การสอบสวน

อุบัติเหตุ การทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆ ซ่ึง

หลกัฐานทีเ่กดิขึน้จากการปฏิบตัจิะต้องจดัเกบ็เป็นบนัทึกให้ครบถ้วน

และทันสมัย

4.4.4 เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั ในหวัข้อนีส้ถานประกอบการจะต้องจดัท�าเอกสารทีจ่�าเป็น

ต่อการจัดท�าระบบ โดยเอกสารจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ ตัวอย่าง

เอกสารเช่น นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกสารแสดง

ขอบข่ายของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและคามปลอดภัยที่องค์กร

จดัท�าขึน้ เอกสารอธบิายองค์ประกอบหลกัของระบบการจดัการอาชวี

อนามัยและความปลอดภัยและความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบ

และเอกสารที่อ้างอิงอื่นๆ และบันทึก     

4.4.5 การควบคุมเอกสาร จะต้องสร้างระบบการควบคุม

เอกสารในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่

เอกสารที่ประกาศใหม่ การแก้ไข การยกเลิก โดยต้องครอบคลุม การ

อนมุตั ิการทบทวน การประกาศใช้ เป็นต้นและจะต้องควบคุมการน�า

ไปใช้ปฏิบัติงาน เอกสารต้องเพียงพอ ง่ายต่อการน�าไปใช้งาน มีการ

ควบคุมและมีความทันสมัย โดยข้อมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติการ

ควบคุมเอกสารจะต้องจัดเก็บเป็นบันทึกให้สามารถตรวจสอบได้

4.4.6 การควบคมุการปฏิบติั ข้อก�าหนดข้อนีจ้ะต้องพจิารณา

ว่าทกุแหล่งอนัตรายทีม่คีวามเสีย่งต่างๆ ในทกุกจิกรรมการด�าเนนิงาน

จะต้องก�าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมทั้งการ

ควบคุมการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับอาชีว-

อนามัยและความปลอดภัย การควบคุมผู้รับจ้างเหมาช่วง กิจกรรม

การด�าเนนิงานอืน่ๆ ทีจ่ดัท�าเป็นเอกสารไว้ หรอืก�าหนดเป็นเกณฑ์หรอื

ค่ามาตรฐาน รวมทั้งป้ายและสัญลักษณ์ การเตือนต่างๆ โดยผลจาก

การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการปฏิบัติจะต้องจัดท�าเป็น

บันทึก

4.4.7 การเตรียมความพร้อมและการเตรียมการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน ในข้อก�าหนดข้อนี้จะต้องจัดท�าระเบียบปฏิบัติ คือ การ

ช้ีบ่งภาวะเหตุฉุกเฉินและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจะต้องเน้นการ

ตอบโต้ การป้องกัน การบรรเทาและการประสานงานการขอความร่วม

มือความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และจะต้องมีการทดสอบขั้น

ตอนการตอบโต้ต่างๆ ทีก่�าหนดขึน้เป็นระยะและจะต้องมกีารทดสอบ

ความพร้อมและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ต่อเหตุ

ฉุกเฉินต่างๆ จะต้องมีการทบทวนแผนตอบโต้ต่อเหตุฉุกเฉินให้ทัน

สมัยอยู่เสมอ

ฉบับนี้ ได้ทราบสาระส�าคัญของข้อก�าหนด จนถึงขั้นการน�า

ไปปฏบัิตแิล้ว ในฉบับหน้ามาตดิตามในข้อก�าหนดทีเ่หลืออยูค่อื การ

ตรวจสอบและการแก้ไขและการประชุมทบทวนการจัดการ ตลอด

จนข้ันตอนการจัดท�าระบบ การขอการรับรองและส�าหรับแนวทาง

การปรับจาก มอก.18001:2542 มาเป็น มอก.18001:2554 ต่อไป 
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